
Takkaselkä
Varaustupa

Takkaselän varaustupa sijaitsee Tuntsalla kauniin kuusikon keskellä, 
Takkaselkätunturin kupeessa. UKK-reitti kulkee 300 metrin päässä 
tuvalta. Tuvan erikoisuuksiin kuuluu aurinkösähkö.

  Sijainti
Takkaselän varaustupa sijaitsee Sallassa, 
Itä-Lapissa, Tuntsan kairassa. Tupa on Takka-
selkätunturin kupeessa, UKK-reitin varrella.

Koordinaatit: 
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 27.4632’ lon: 29° 
41.6071’  ETRS-TM35FIN: N: 7484908 E: 615199

  Avaimet
Avaimen saa maksukuittia vastaan Savukosken 
opastuskeskus Korvatunturista, Pyhä-Luoston 
luontokeskus Naavasta, Samperin Savotasta, 
Tulppion Majoilta, Naruskan retkeilymajalta tai 
Tuntsan ja Naruskan Tunturilomista. Tarkista 
avaimennoutopaikan aukioloaika. 

  Varustus
Lämmitys: Kamiina. Huomaathan, että tuvan 
lämpiäminen vie aikansa.
Ruuanlaittoon: Kaasuliesi ja välttämättömät 
keittoastiat sekä astiat kuudelle. Ota mukaan 
omat ruokailuvälineet.
Nukkumatilat: Yksi erillinen sänky ja kerrossän-
gyt neljälle, patjat, tyynyt ja peitot. Ota mukaan 
omat liinavaatteet tai makuupussi.
Sauna: Samassa rakennuksessa on sauna. Huo-
maathan, että saunan lämpiäminen vie aikansa. 
Muistathan tyhjentää kaikki vesisäiliöt lähties-
säsi tuvalta. Tyhjentäminen on erityisen tärkeää 
talvella, koska jäätynyt vesi halkaisee ämpärit ja 
padan vesisäiliön.

Vesi: Vesi otetaan viereisestä purosta, jolle on 
pitkokset tuvalta. Keitettävä ennen käyttöä. 
Muu varustus: Aurinkopaneelisähkö, jonka toi-
minta on riippuvainen sääolosuhteista (eteisti-
lassa on komero, josta päävirta kytketään päälle 
ja pois lähtiessä pois päältä). Pihapiirissä on 
liiteri ja kuivakäymälä (oma wc-paperi mukaan).

  Miten perille?
Suosittu lähtöpaikka sulan maan aikaan Sal-
lan suunnasta tuleville on Tuntsan Pubi. UKK-
reitti jatkuu sieltä koilliseen saapuen n. 24 km 
jälkeen Takkaselän varaustuvalle. Lyhin matka 
tuvalle on Auermavaaran kuusikosta, 18 km 
Naruskajärveltä pohjoiseen, lähellä Pirunkirk-
koa. Risteyksessä on parkkitilaa muutamalle 
autolle ja matkaa Takkaselän varaustuvalle 
10 km. Virallinen maantie päättyy Narus-
kajärvelle ja talvisin tie aurataan vain tähän 
asti. Naruskajärveltä lähemmäs Tuntsaa 
kulkevat tiet ovat metsäautoteitä, ja voivat 
paikoin olla huonokuntoisia.
Savukosken suunnasta tuleville on sulan 
maan aikaan useita mahdollisia lähtöpisteitä 
Tulppion lähellä. Esim. Tulppionkaitavaaraan, 
Turjalaisen pohjoispäähän ja Ahmatunturiin 
pääsee kesäisin autolla. Tiet ovat metsäau-
toteitä ja voivat olla huonokuntoisia. Talvisin 
tie aurataan Ainijärvelle asti, Tulppiosta 15 km 
eteenpäin, jonne tie myös päättyy.
Tuvalle ei mene merkittyä talvireittiä. 
Kohteelle ei ole julkista liikennettä.

• Tupa on sähkötön, siellä ei ole
juoksevaa vettä ja se sijaitsee
erämaassa tieverkon ulkopuo-
lella. Tuvalla ei ole henkilökun-
taa, ruokaa, eikä sitä lämmitetä
etukäteen. Tupa lämpiää puulla,
lämmittämiseen pitää varata
aikaa.

• Tuvalle ei pääse millään moot-
toriajoneuvolla. Pääsy vaatii
retkeily- ja suunnistustaitoja sekä
keliolosuhteisiin varautumista.

• Tupa sijaitsee luonnonsuoje-
lualueella, tarkista aluekohtaiset
säännöt www.luontoon.fi

• Tupaan ei saa tuoda lemmikki-
eläimiä, siellä ei saa tupakoida
eikä se sovellu liikuntaesteisille.

• Pakkaa mukaan: lämmintä
vaatetta, eväitä, juotavaa, kartta,
kompassi, tulentekovälineet,
wc-paperi, ladattu matkapuhelin,
yöpymistarpeet, otsalamppu ja
ensiapupakkaus.

• Tarkista tuvalla palovaroittimen
kunto. Suosittelemme ottamaan
pariston mukaan. Valvo kyntti-
löitä turvallisuussyistä koko ajan.

• Siivoa tupa jälkeesi ja jätä seuraa-
valle tulijalle pilkotut polttopuut
sekä sytykkeet valmiiksi. Tuvalla
ei ole erillistä siivousta.

• Tuvalla on omatoiminen jäte-
huolto: vie omat jätteesi pois.

• Mikäli huomaat puutteita, ilmoita
niistä Savukosken opastuskeskus
Korvatunturiin tai Luontokeskus
Naavaan.

Huollosta vastaa Metsähallitus, 
Lapin Luontopalvelut. Lisätie-
toja: Pyhä-Luoston luontokeskus 
Naava, pyhaluosto@metsa.fi tai 
puh. 020 639 7302.

Valokuvat: Anna Pakkanen, Metsähallitus 
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